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José R. Pascual Vilaplana
MAIDO
Pasdoble

Eusebio Segura
UNA TARDE ENTRE GITANOS

Capricho descriptivo

Juán G. Gómez Deval
MURALLES

La llegenda - El poder - La passió

I I

Abba - Arr. R. Sebregts
ABBA GOLD

Dancing queen - Mamma mia
Fernando - The winner takes it all

Queen - Arr. Jay Bocook
QUEEN IN CONCERT

We will rock you - Bohemian rapsody
Another one bites the dust - We are the champions

Andrew LL. Webber - Arr. J. de Meij
THE PHANTOM OF THE OPERA

BANDA DE MUSICA FONT D’EN SEGURES
Director:

Ricard Fortea Marco

NOTES AL PROGRAMA

MAIDO: Pasdoble que dedica el compositor a la seua dona. Consta
d’una primera part amb una melodia molt subtil i elegant i a la part del
trio destaca un ritme de bolero hàbilment integrat en el pasdoble que li
dóna una riquesa rítmica i melòdica notable.

UNA TARDE ENTRE GITANOS: Obra descriptiva dedicada a un oboista
anomenat Pepe Merelo. El fiscorn, la trompeta i dos oboès són els
solistes d’aquesta obra amb gran varietat de ritmes i melodies, alguna
d’elles - com el solo de dos oboès – d’excepcional qualitat i refinament.

MURALLES: Obra obligada a la segona secció del Certamen
Internacional de Bandes de Música Ciutat de València 2002. Consta de
tres parts, La Llegenda, El Poder  i La Passió. Totes tres parts estan
dedicades i inspirades en el poble natal del compositor, Benissanó. El
Castell, les Muralles i la Verge són tres de les fonts d’inspiració d’aquest
notable compositor.

ABBA GOLD: Popurri de cançons del grup suec ABBA amb arranjaments
de Ron Sebregts. Dancing Queen, Mamma Mia, Fernando i The Winner
takes it all són els temes que escoltarem al temps que observem imatges
d’aquest grup que segur ens portarà a tots bons records.

QUEEN IN CONCERT: Jay Bocook arranja per a banda quatre dels més
coneguts temes d’aquest gran grup anglés amb el ja desaparegut
Freddie Mercury al capdavant. La banda de música, juntament amb la
projecció de fragments de concerts en directe, ens ajudaran a viure amb
més passió el mon del rock.

THE PHANTOM OF THE OPERA: Andrew Lloyd Webber és un
grandíssim compositor de musicals i, la prova, la tenim amb aquest
musical a qui han atorgat nombrosos premis. Escoltarem alguns dels
temes més famosos i amb les imatges seguirem la història per tots
coneguda del fantasma, de l’òpera de París i, de la història d’amor entre
els personatges. Ens queda per conèixer cóm acabarà en esta ocasió
aquesta màgica història...


